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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

Plats och tid:

A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:00 - 19:50

Närvarande ledamöter:

Inga-Lill Andersson, (S) ordf
Elisabeth Mörner (M)
Kajsa Nilsson (M)
Mikael Berglund (M)
Boel Holgersson (C)
Lars-Erik Carlbom (FP)
Kjell Klerfors (KD)
Jarl Karlsson (S)
Eje Engstrand (S)
Hasse Andersson (S)
Monica Samuelsson (S)
Jessika Forsell (S)
Åke Andersson (S)
Stina-Kajsa Melin (S)
Sven Pettersson (S)
Ingmarie Torstensson (V)
Lisa Forsberg (V)
Ingela Nordhall (AD)
Lars-Eric Calås (AD)
Börje Ohlsson

Jan Skog (M)
Ingemar Serneby (M)
Dan Björk (M)
Markus Larsson (M)
Åke Niklasson (C)
Klas Nordh (FP)
Sune Rydén (KD)
Eva Eriksson (S)
Elaine Björkman (S)
Rolf Engström (S)
Lars-Ove Hellman (S), § 176-186, 188-195
Rolf Gustavsson (S)
Dennis Ljunggren (S)
Catharina Eliasson (S)
Göran Karlsson (V)
Tommy Gustafsson (V)
Jan A Pressfeldt (AD)
Ulf-Göran Solving (AD)
Helene Ahlberg (AD)

Tjänstgörande ersättare:

Anitha Kristiansson (C)
Chatarina Engström (KD)
Lars-Helge Johansson (S)
Anne Olsson (S)
Peter Rosengren (MP)

Joanna Wolodarska Nord (FP)
Mariam Hagberg (S)
Uno Claesson (S), § 187
Thor Eliasson (S)
Sven Rydén (AD)

Ersättare och övriga deltagare: Åke Johansson (M)
Daga Johansson (FP)
Johnny Sundling (V)
Rune Karlsson (SD)
Elin Lindén, § 178
Stig Fredriksson, kommundirektör

Lennart Dahl (C)
Thore Skånberg (S)
Leif Hansson (V)

Stefan Lydén, sekreterare

Utses att justera:

Jarl Karlsson och Elisabeth Mörner

Justeringens plats och tid:

Kommunledningens lokaler, Ale torg 7, 2009-12-10, klockan 08:00

Paragrafer:

176-195

Underskrifter:
………………………………………
Stefan Lydén, Sekreterare
………………………………………
Inga-Lill Andersson, Ordförande
……………………………………… ………………………………………
Jarl Karlsson, Justerare
Elisabeth Mörner, Justerare
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30
KF § 176
Förändring i föredragningslista - Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande
om ortsutvecklingsmötena utgår
Inga-Lill Andersson (s), ordförande, föreslår att ärende 8 på kommunfullmäktiges
föredragningslista, interpellation till kommunfullmäktiges ordförande, från Rose-Marie Fihn
(FP), om ortsutvecklingsmötena utgår eftersom Rose-Marie Fihn (FP) inte är närvarande.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner att ärendet utgår från dagens sammanträde.
___
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 177
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige har beslutat att införa allmänhetens frågestund i anslutning till sina
sammanträden då det är möjligt för allmänheten att ställa frågor. Frågestunden ligger som
första punkt på fullmäktiges möten.
Frågorna från allmänheten ska gälla de ärendepunkter som fullmäktige ska diskutera under
sina respektive sammanträden.
Inga frågor ställdes under kommunfullmäktiges sammanträde.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

6(24)

Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 178
HBT-information
Elin Lindén, trainee på kommunstyrelsens förvaltning, lämnar information om HBT-frågor
och vilka satsningar som görs inom Ale kommun.
___
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 179

KS0003/09

Fyllnadsval efter Robert Hurtig (AD) från uppdrag som revisor
Kommunfullmäktige entledigade, 2008-04-27, § 90, Robert Hurtig (AD) från sitt uppdrag som
ledamot i kommunrevisionen. Under sammanträdet bordlades frågan om fyllnadsval efter
Robert Hurtig (AD).
Under kommunfullmäktiges sammanträde, 2009-06-15, § 107, återremitterades frågan om
fyllnadsval till kommunfullmäktiges valberedning. Under kommunfullmäktiges sammanträde
2009-08-31, § 136 och 2009-10-26, § 153 bordlades ärendet.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Uno Claesson (S) till ny ledamot i kommunrevisionen efter
Robert Hurtig (AD) för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Uno Claesson (S) till ny ledamot i kommunrevisionen efter
Robert Hurtig (AD) för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Robert Hurtig
Uno Claesson
Kommunrevisionen
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 180

KS0003/09

Fyllnadsval efter Kjell Karlsson (FP) från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden
Kommunfullmäktige har under sammanträde 2009-10-26, § 154 entledigat Andreas Liljekvist
(FP) från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige utsåg Kjell Karlsson (FP) som ny ledamot i tekniska nämnden efter
Andreas Liljekvist (FP) och bordlade frågan om att utse en ny ersättare till tekniska nämnden
efter Kjell Karlsson (FP).
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige utser Jan Samuelsson (FP) som ny ersättare i tekniska
nämnden efter Kjell Karlsson (FP) för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige utser Jan Samuelsson (FP) som ny ersättare i tekniska
nämnden efter Kjell Karlsson (FP) för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Andreas Liljekvist
Kjell Karlsson
Jan Samuelsson
Tekniska nämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 181

KS0003/09

Fyllnadsval efter Ingemar Serneby (M) från presidieuppdrag för ortsutvecklingsmöten
i Bohus och Surte
Kommunfullmäktige entledigade vid sitt sammanträde, 2009-10-26 § 153, Ingemar Serneby
(M) från sina presidieuppdrag som vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium, vice
ordförande för ortsutvecklingsmöten i Bohus och Surte, företrädare för kommunen vid
bolagsstämmor samt presidieuppdraget för ungdomsfullmäktige.
Kommunfullmäktige bordlade under sammanträdet frågan om att utse en vice ordförande till
presidieuppdragen i ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan ny vice ordförande till
presidieuppdragen i ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan ny vice ordförande till
presidieuppdragen i ortsutvecklingsmötena i Bohus och Surte.
___
Expedieras till:
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 182

KS0003/09

Avsägelse från Ingemar Serneby (M) från uppdrag som ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för revisorernas budget och
ledamot i kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnadsval
Ingemar Serneby (M) begär i skrivelse, daterad 2009-11-18, att bli entledigad från sina uppdrag
som ledamot i arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för
revisorernas budget och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Serneby (M) från sina uppdrag som ledamot i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för revisorernas
budget och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Mörner (M) till ny ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för revisorernas budget och ledamot
i kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ingemar Serneby (M) från sina uppdrag som ledamot i
arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för revisorernas
budget och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
2. Kommunfullmäktige utser Elisabeth Mörner (M) till ny ledamot i arbetsgruppen för
demokrati- och arvodesfrågor, ledamot i beredningen för revisorernas budget och ledamot
i kommunfullmäktiges valberedning för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Ingemar Serneby
Elisabeth Mörner
Arbetsgruppen för demokrati- och arvodesfrågor
Kommunfullmäktiges valberedning
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 183

KS0003/09

Avsägelse från Henrik Jernström (MP) från uppdrag som ledamot i vård- och
omsorgsnämnden
Henrik Jernström (MP) begär i skrivelse, daterad 2009-11-25, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Jernström (MP) från sitt uppdrag som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Påhlsson (V) till ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Maria Bergérus (V) till ny ersättare efter Christer Påhlsson (V) i
vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Henrik Jernström (MP) från sitt uppdrag som ledamot i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Christer Påhlsson (V) till ny ledamot i vård- och
omsorgsnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
3. Kommunfullmäktige utser Maria Bergérus (V) till ny ersättare efter Christer Påhlsson (V) i
vård- och omsorgsnämnden för tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Henrik Jernström
Christer Påhlsson
Maria Bergérus
Vård- och omsorgsnämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 184

KS0003/09

Avsägelse från Ann Charlotte Larsson (MP) från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden samt fyllnadsval
Ann Charlotte Larsson (MP) begär i skrivelse, daterad 2009-11-26, att bli entledigad från sitt
uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Valberedningens beslutsförslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann Charlotte Larsson (MP) från sitt uppdrag som
ersättare i tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Marcus Larsson (MP) till ny ersättare i tekniska nämnden för
tiden fram till 2010-12-31.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige entledigar Ann Charlotte Larsson (MP) från sitt uppdrag som
ersättare i tekniska nämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Marcus Larsson (MP) till ny ersättare i tekniska nämnden för
tiden fram till 2010-12-31.
___
Expedieras till:
Ann Charlotte Larsson
Marcus Larsson
Tekniska nämnden
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 185

KS0068/07

Antagande av förslag till detaljplan för bostäder inom del av Nödinge-Stommen 1:261
Enligt förutsättningarna i Miljö- och byggnämndens beslut 2009-10-01, § 169, föreslås
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap
29 § anta rubricerat planförslag.
Kommunstyrelsen gav 2007-06-05 i uppdrag åt miljö- och byggförvaltningen att upprätta
förslag till planändring för aktuellt planområde. Syftet med planändringen är att ändra
markanvändning till bostadsändamål med undantag för den befintliga byggnaden inom
området som även fortsättningsvis avses planläggas som föreningslokaler, kontor och kultur.
Ny bebyggelse inom området skall utformas med särskild hänsyn till säterimiljöns
karaktärsdrag.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-10-09
Handläggare: Jörgen Sundén, exploateringsingenjör
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till detaljplan
för bostäder inom del av Nödinge- Stommen 1:261.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige antar med stöd av 5 kap 29 § plan och bygglagen förslag till detaljplan
för bostäder inom del av Nödinge- Stommen 1:261.
___
Expedieras till:
Emely Lundahl, miljö- och byggförvaltningen
Jörgen Sundén, kommunstyrelsens förvaltning
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 186

KS0216/09

Exploateringsavtal till detaljplan för Nol 13:1
Samhällsplaneringsavdelningen har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal avseende
förslag till detaljplan för Nol 13:1. Avtalet reglerar i huvudsak överlåtelse av ett mindre
område mark till fastighetsägarna samt att kommunen ska flytta befintliga VA-ledningar ut ur
området. Fastighetsägarna bekostar alla åtgärder på kvartersmark. Avtalet är ett följdavtal till
det avtal då kommunen förra året köpte mark inom Ale Höjd. Då ingick som en del i avtalet
att fastighetsägarna fick byta till sig nu aktuellt planområde med möjlighet att planlägga det för
ca sex småhustomter. Fastighetsägarna har via planavtal med miljö- och byggförvaltningen
bekostat detaljplaneläggning av området. Detaljplanen upprättas genom enkelt planförfarande
och Miljö- och byggnämnden beräknas kunna anta detaljplanen den 10 december 2009.
Samråd har skett med miljö- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen angående
innehållet i avtalet.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Lennart Nilsson, 2009-10-16
Handläggare: Lars Lindström, mark- och exploateringsansvarig
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
fastigheten Nol 13:1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
fastigheten Nol 13:1.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören,
eller deras respektive ersättare, att underteckna avtalet.
___
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Stig Fredriksson
Fastighetsägarna
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
Lars Lindström, samhällsplaneringsavdelningen
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30
KF § 187

KS0214/09

Generell borgen för AB Alebyggen 2010
Kommunfullmäktige beslöt 2009-01-26, § 15 att teckna kommunal borgen för AB Alebyggen
under en tid av högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 000 000 kr avseende lån för
bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål. I av kommunfullmäktige antagen
finanspolicy, 2006-11-27 § 137, stadgas att borgensbeslut skall prövas årligen.
Kommunens borgensåtagande för AB Alebyggen uppgick vid årsskiftet 2008/2009 till 669
400 000 kr. Enligt ägardirektiv ska avskrivningar årligen uppgå till 2 % av de bokförda
fastighetstillgångarna och målsättningen är att amortering av krediterna skall ske med
motsvarande belopp.
AB Alebyggen har inkommit med en ansökan om att bibehålla den generella borgen på 700
000 000 kr även 2010. Bolagets ansökan omfattar viss volym för nyproduktion. Alebyggen har
byggklar tomtmark i Bohus (med lånebehov 12 000 000 kr) och Alafors (med lånebehov 20
000 000 kr under 2010). Dessa lånebehov förutsätter att lägenheterna kan hyras ut som
kooperativ hyresrätt, där hyresgästerna genom medlemskap i en ekonomisk förening själva
finansierar en del av produktionskostnaden med egna insatser.
Skulle beslut fattas under 2010 om byggstart för ytterligare objekt kan Alebyggen behöva
återkomma med ansökan om ett utökat generellt borgensåtagande.
Förvärv, nyproduktion och amortering sker periodiskt varför bolaget önskar en
likviditetsmarginal mellan borgensåtagande och aktuell upplåning.
Borgensbehovet för 2010 redovisas enligt följande:

Kr

AB Alebyggens beräknade upplåningsvolym 2009-12-31
Upplåningsbehov 2010
Nyproduktion Bohus
Nyproduktion i Alafors (kreditiv 2010)
Erforderlig likviditetsmarginal
Borgensbehov 2010

652 000 000
12 000 000
20 000 000
20 000 000
704 000 000

AB Alebyggen har i sin ansökan inte avräknat den årliga amorteringen på ca 20 000 000 kr.
Skälen till detta är att amorteringen sker löpande under året alternativt i samband med
låneomsättning. Bolaget har under det senaste året minskat sin likviditet/låneskuld. Under
2010 planeras omfattande underhållsåtgärder utöver årsbudgeten vilket kan påverka likviditet
och lånebehov. Kommunen har ett stort borgensåtagande för bolaget. Om de planerade
åtgärderna är angelägna för kommunens utveckling bedömer kommunstyrelsens förvaltning att
borgensansökan kan bifallas. På sikt kan det emellertid bli nödvändigt att förändra bolagets
finansieringsformer.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Helene Ramert, 2009-10-19
Handläggare: Helene Ramert, ekonomichef
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30
KF § 187 (forts.)

KS0214/09

1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-01-26, § 15, och tecknar kommunal borgen för
AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 000 000 kr
avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
Inlägg
Jarl Karlsson (S), Ingela Nordhall (AD), Jan Skog (M) och Jan A Pressfeldt (AD).
Jäv
Lars-Ove Hellman (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Yrkanden
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag och föreslår att fullmäktige
bordlägger frågan om att ta ut en särskild borgensavgift till kommunfullmäktiges sammanträde
i december.
Ingela Nordhall (AD) yrkar avslag på kommunstyrelsens beslutsförslag.
Propositionsordning
Efter kommunfullmäktiges överläggning konstaterar ordföranden att det finns två yrkanden vad
gäller kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordföranden ställer de bägge förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförlsag.
Därefter ställer ordföranden proposition på bordläggningsyrkandet om huruvida detta ska
avgöras under dagens sammanträde eller bordläggas och finner att fullmäktige beslutar att frågan
om att ta ut en särskild borgensavgift bordläggs till fullmäktiges sammanträde i december.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige upphäver beslut 2009-01-26, § 15, och tecknar kommunal borgen för
AB Alebyggen under en tid om högst 10 år och intill ett belopp av högst 700 000 000 kr
avseende lån för bostadsändamål och lokaler för allmänna ändamål.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller
deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga
borgenshandlingar inom angiven ram.
3. Kommunfullmäktige bordlägger frågan om att ta ut en särskild borgensavgift till
kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Reservation
Ingela Nordhall (AD), Jan A Pressfeldt (AD), Lars-Eric Calås (AD), Heléne Ahlberg (AD) och
Sven Rydén (AD) reserverar sig mot beslutet.
__
Expedieras till:
Jarl Karlsson
Helene Ramert, kommunstyrelsens förvaltning
AB Alebyggen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

17(24)

Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 188

KS0071/09

Tillägg i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ale kommun
I 3 kap 7 § ordningslagen (1993:1617) stadgas att pyrotekniska varor inte får användas utan
tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkt, platsens belägenhet
och övriga omständigheter innebär risk för skada på person eller någon beaktansvärd
olägenhet för person eller egendom.
Enligt 3 kap 9 § ordningslagen (1993:1617) har en kommun rätt att meddela ytterligare
föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor.
Under en följd av år har det bl.a. under nyårshelgerna inträffat en rad incidenter, brand och
annan skadegörelse till följd av användandet av fyrverkeripjäser. Kommunstyrelsens
förvaltning har därför undersökt möjligheterna till inskränkningar i användandet av
fyrverkeripjäser med stöd av de allmänna ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-10-15
Handläggare: Eva-Marie Ekman, kommunjurist
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att i Ale kommuns ordningsstadga införa en bestämmelse
med följande lydelse ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor- Pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkt,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på person eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Under nyårshelgen (31 december- 1 januari) får användande av pyrotekniska varor endast
ske mellan kl. 19.00-00.00 den 31 december och mellan kl 00.00-01.00 den 1 januari.”
BESLUT
1. Kommunfullmäktige beslutar att i Ale kommuns ordningsstadga införa en bestämmelse
med följande lydelse ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor- Pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av polismyndigheten om användningen med hänsyn till tidpunkt,
platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på person eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
Under nyårshelgen (31 december- 1 januari) får användande av pyrotekniska varor endast
ske mellan kl. 19.00-00.00 den 31 december och mellan kl 00.00-01.00 den 1 januari.”
___
Expedieras till:
Polisen
Länsstyrelsen
Eva-Marie Ekman, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 189

KS0129/09

Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten 2009
Ortsutvecklingsmöten är ett av Ale kommuns olika sätt att föra dialog med sina
kommunmedborgare. På dessa möten behandlas frågor som är viktiga för orterna och
information förmedlas till och från boende i aktuella ämnen. Mötena innebär en möjlighet
att framföra lokala idéer och utvecklingsförslag direkt till kommunala beslutsfattare.
Under oktober månad 2009 genomfördes ortsutvecklingsmöten i tio orter i Ale kommun;
Alafors, Alvhem, Bohus, Hålanda, Nol, Nödinge, Skepplanda, Starrkärr, Surte och Älvängen.
Antalet personer som besöker ortsutvecklingsmötena ligger, sedan ett par år tillbaka,
varaktigt på ungefär 900 personer varje år (cirka 940 i höst).
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-11-05
Handläggare: Torbjörn Hall, vik förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1 mars
2010.
Inlägg
Thor Eliassons (S), Lars-Ove Hellman (S), Stina-Kajsa Melin (S) och Jarl Karlsson (S).
BESLUT
1. Kommunfullmäktige uppdrar till varje nämnd att, utifrån minnesanteckningarna, besvara
sina frågor och överlämna dem till berört ortsutvecklingsmötes presidium senast den 1
mars 2010.
___
Expedieras till:
Samtliga nämnder
Medborgarkontoret
Torbjörn Hall, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 190

KS0030/09

Motioner som inte beretts färdigt
Enligt kommunallagens regler ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut med
anledning av motionen inom ett år från det att motionen väckts. Kan beredningen av
motionen inte avslutas inom den föreskrivna ettårsfristen ska detta anmälas till fullmäktige
inom samma tid.
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunstyrelsen två gånger varje år ska
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske till fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse från Stig Fredriksson och Håkan Spång, 2009-10-27
Handläggare: Torbjörn Hall, vik förvaltningssekreterare
Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1.
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
BESLUT
1.
Kommunfullmäktige noterar redovisningen av ej slutbehandlade motioner.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 191

KS0156/09

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige 2010
Enligt arbetsordningen för Kommunfullmäktige ska fullmäktige sammanträda varje månad,
med undantag av juli månad.
Kommunstyrelsens förvaltning har, i samarbete med fullmäktiges presidium, tagit fram
nedanstående förslag för när Kommunfullmäktiges sammanträden ska ske under 2010. Då
2010 är valår föreslås ett extra sammanträde hållas första måndagen i november månad.
Sammanträden föreslås ske enligt följande:
Jan
25

Feb
22

Mar
29

Apr
26

Maj
31

Juni
21

Juli
-

Aug
30

Sep
27

Okt
25

Nov Dec
1 och 13
29

Lokal:

Medborgarhuset i Alafors. Vid behov eller önskemål kan
Kommunfullmäktiges sammanträden förläggas till annan plats i kommunen.

Tidpunkt:

Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18:00.
Undantag görs för sammanträdena den 21 juni samt den 29 november.
Sammanträdet i juni börjar klockan 15:00 och i november börjar mötet
klockan 17:00.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdestider 2010 för
Kommunfullmäktige.
__
Expedieras till:
Frida Rydeling
Medborgarkontoret
Maria Olegård, kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 192

KS0031/09

Redovisning av ej verkställda fullmäktigebeslut 081101-091031
Kommunfullmäktige har i beslut, daterat 2005-03-29, § 9, beslutat att Kommunstyrelsen och
kommunens nämnder årligen i ett särskilt ärende ska redovisa beslutsuppdrag, ”ej verkställda
beslut”, som Kommunfullmäktige lämnat till nämnderna.
Besluten ska redovisas på Kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Nedan framförda redovisning över ej verkställda fullmäktigebeslut gäller för perioden 200811-01 fram till 2009-10-31. Kommunfullmäktige har, sedan det senaste rapporteringstillfället,
2008-11-24, givit nämnderna i uppdrag att genomföra åtta uppdrag.
Kommunstyrelsens förvaltning har under november 2009 undersökt verkställigheten av
dessa beslut och funnit att:
•
•
•
•

tre beslut har blivit helt verkställda (KF §§ 29, 30, 101)
två beslut är pågående arbete i enlighet med beslutad tidsplan (KF §§ 123, 125)
två beslut är av sådan art att de inte rimligtvis kan ha hunnit bli verkställda i sin
helhet (KF §§ 102, 117)
ett beslut ska verkställas omgående (KF § 77).

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 193
Delgivningar
Kommunfullmäktige delges följande dokument:
•
•

Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2009-11-12.
Skrivelse från Länsstyrelsen, daterad 2009-11-12.

BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar delgivningarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

23(24)

Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 194
Rapportering enligt socialtjänstlagen, SoL, samt enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, om ej verkställda gynnande beslut
Enligt 4 kap 1 §, socialtjänstlagen (SoL), och 28 f-g §, lag om stöd och service till vissa
personer (LSS), finns en skyldighet att till Länsstyrelsen, kommunfullmäktige och revisorerna
rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringstillfälle: 29 september
BESLUT
1. Kommunfullmäktige noterar rapporten.
___
Expedieras till:
Vård- och omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(24)

Sammanträdesdatum: 2009-11-30

KF § 195

KS0241/09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om bostadsförsörjningsprogrammet
Jan A Pressfeldt (AD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jarl
Karlsson (S), daterad 2009-10-23, angående bostadsförsörjningsprogrammet.
Jarl Karlsson (S) besvarar interpellationen och Jan A Pressfeldt (AD) tackar för svaret.
Inlägg
Lars-Ove Hellman (S)
BESLUT
1. Kommunfullmäktige förklarar interpellationen besvarad.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

